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Hinrich Philip Johnsen
Hinrich Philip Johnsenvar i sin samtid mest känd som musikeroch kapellmästare, men komponeradeockså– en mångsidighetsom han delademed många
andra musikverksamma.Som kompositörhade han dessutomen bredareroll
än senaretiders kolleger.Han skrevvisserligenegen musik i stor utsträckning,
men bearbetadeoch arrangeradeandras verknär det behövdes.
Om Hinrich (Henrik) Philip Johnsenstidiga år är uppgifternavaga.Han
föddes1716eller1717,troligeni norra delen av nuvarandeTyskland.Han var
antagligenanställd som musikervid hoveti Eutin (Holstein-Gottorp).När
AdolfFredrik valtstill tronföljarei Sverige1743,medföljdeJohnseni dennes
hovkapellsom kom att bli ett viktigt inslagi Stockholmsmusikliv.Han blev
organisti Klara kyrka 1745och omtaladessom en skickligimprovisatör.Johnsen verkadeocksåsom lärare i musikämnen – han utsågs1753att undervisa
drottning LovisaUlrika i cembalooch generalbasspel.Mellan åren 1763–71var
han kapellmästareför den franskateatertrupp som kom till Stockholm1753.
Hinrich Philip Johnsentillhörde stiftarna av Kungl. Musikaliskaakademien
1771 och var en tid dessarkivarie,men ocksålärare vid akademiensundervisningsverk.Han avledi Stockholm1779.
Som tonsättare ägnadesigJohnsenåt ett ertal verktyper.Han skrevmusikdramatiskaverk(bl.a. operornaDie verkaufteBrautfrån 1742, d.v.s.före
ytten till Stockholm,och Aeglé), tre sinfoniorför orkester,fyra solokonserter
(två för cembalo,en för två fagottersamt en för horn), kantater, kammarmusik,
verkför klaverinstrumentoch sånger.Man måste räkna med att merparten av
hans kompositionerskrevstill bestämdatillfällen,vilketvar tidens praxis,men
ocksålåg i Johnsensansvarsom kapellmästare.Johnsenvar en lärd tonsättare,
utomordentligtkunnig i musikteoretiskaämnen. I stilen vittnar hans verkom
övergångenmellan senbarockensmusik i mer fasta strukturer och tidig klassicismmed störreutrymme för individuellauttryck.
© GunnarTernhag

Om utgåvan
LevandeMusikarvsemenderadeutgåvorär redaktionelltgenomseddaoch
korrigeradeutgåvorav tidigare tryck med kommentarerrörande rättelser
och ändringar införda i form av fotnoter.Justeringarav bågar,förtecken,
accenteroch artikulation som inte har medfört förändrad läsart har företagits
utan kommentar.
Förlaganär utgivenav Nordiskamusikförlaget,Stockholm,N.M.S. 3810.
På omslagstår: ”Henrik Filip Johnsen/ (17171779) / Sonat / Cembalo eller
piano / (Hans Eppstein)/ Nordiska MusikförlagetStockholm”.
Tryckår:1950.

Hinrich Philip Johnsen
In his day,Hinrich Philip Johnsenwasmainly known as a musicianand
conductor,but he also acted as a composer,a form of versatilityhe shared
with many others in the eld of music.As a composer,moreover,his role had
greaterbreadth than that of his colleaguesin later days– although he wrote
his own musicto a great extent, he also reworkedand arranged the musicof
others when necessary.
Little is known about Hinrich (Henrik) Philip Johnsen’searlyyears.He was
born in 1716or 1717,probablyin the northern part of present-dayGermany.
He waspresumablyemployedas a musicianat the court of Eutin (HolsteinGottorp). In 1743,when AdolfFredrik wasnamed successorto the Swedish
throne, Johnsenfollowedas part of his royalcourt orchestra,which becamean
important featureof Stockholm’smusiclife. Johnsenbecamethe organist at
Klara Church in 1745,and gained a reputation as a skilledimproviser.He also
workedas a teacherin musicsubjects;in 1753,he waschosento teach Queen
LovisaUlrika harpsichordand gured bass.From 1763to 1771,he wasrst
conductorfor the Frenchtheatre troupe that arrivedin Stockholmin 1753.
Johnsenwasone of the foundersof the RoyalSwedishAcademyof Music
in 1771.He acted as its archivistfor a while,but alsotaught at the academy’s
educationalinstitution. He died in Stockholmin 1779.
As a composer,Johnsenworkedin severaldierent genres.He wrote dramatic music(beforemovingto Stockholm,the 1742opera Die verkaufteBraut,
and later Aeglé, amongst others),three symphoniesfor orchestra,four solo
concerts(two for harpsichord,one for two bassoonsand one for horn), cantatas, chamber music,worksfor keyboard,and songs.Presumablythe majority
of his workswerewritten for specic occasions,which wascommon practiceat
the time, but alsopart of his duties as a conductor.He wasan erudite composer with exquisiteknowledgeof musictheory.His stylereects the transition
from late baroquemusicin rmer structures to earlyclassicismwith greater
scopefor individualexpression.
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About the edition
LevandeMusikarv’s(SwedishMusicalHeritage’s)emendatededitionsare
editoriallyrevisedand correctedversionsof previouslyprinted material,with
commentson the correctionsand amendmentsinserted as footnotes.Adjustmentsto slurs,accidentals,accentsand articulation marks that havenot
aected the reading havebeen made without comment.
Originallypublishedby Nordiska musikförlaget,Stockholm,N.M.S. 3810.
Text on the front page:”Henrik Filip Johnsen/ (17171779) / Sonat / Cembalo ellerpiano / (Hans Eppstein)/ Nordiska MusikförlagetStockholm”.
Yearof publication:1950.

